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Årets tema: Ungdom och kultur 
Under 2017 inledde Gävleborgs bygdegårdsdistrikt arbetet med att främja kulturen och 
ungdomsverksamheten runt om i länets bygdegårdar. Detta är ett arbete som vi vill fortsätta 
arbeta aktivt för och med. Bygdegården är en plats för kultur där alla människor kan mötas 
oavsett ålder, kön, etnicitet och trosuppfattning. Vi vill genom samarbeten med andra 
organisationer (exempelvis Riksteatern, Folkteatern, Vi Unga och Sverok) få fler 
bygdegårdar att skapa verksamhet inom kultur och/eller för, av och med ungdomar.  

Distriktsstyrelsen vill, med hjälp av extern finansiering, erbjuda några föreningar att ta del av 
en teaterturné. Syftet med detta är att fler föreningar ska våga bjuda in teatergrupper och se 
hur ett evenemang kan organiseras. Pjäsen kommer förhoppningsvis att vara kraftigt 
subventionerad där motkravet blir att föreningens representanter deltar vid en 
arrangörskapskurs. Föreningen kommer sedan att stå för kostnader kring lokalen, 
marknadsföring och förtäring. Sådant som de får stöd och kunskaper i via kursen.    
Utöver detta vill distriktsstyrelsen också inleda ett samarbete tillsammans med Folkungar, 
Kulturskolan och bygdegårdarna i en av länets kommuner.  

Löpande arbete under året  
Distriktet ska under verksamhetsåret 2018 ha minst sex styrelsemöten förlagda på 
bygdegårdar runt om i distriktet, och även komplettera med digitala möten vid behov. 
Styrelsens ledamöter erbjuder föreningarna att komma på enskilda besök vid efterfrågan för 
att stötta dem i sitt arbete. Vi jobbar också med att kontinuerligt stötta föreningar i att hålla 
koll på lagar, regler och förordningar som krävs när en driver allmänna samlingslokaler, samt 
att vi stöttar föreningar i utvecklingsprocesser och att söka stöd för renoveringar, 
investeringar och projekt. Detta görs främst genom att genomföra nätverksträffar runt om i 
länet. 
 

 
Januari – februari 

- Föreningarna har årsmöten, som distriktsstyrelsens representanter erbjuder sig att 
delta vid. 

- Utbildning i hemsida/wordpress arrangeras tillsammans med Studieförbundet 
Vuxenskolan (SV) 

- Vi erbjuder ett antal platser till utbudsdagar i Västerås. 
- Påminnelser om årsrapportering 

 
Mars 

- Distriktet bjuder in till en heldags styrelseutbildning för föreningarnas ordförande, 
kassörer och sekreterare 

- En sociala medier utbildning arrangeras i samarbete med SV 
 
April 

- Distriktsstämma med kulturinslag eller workshop.   
- Arrangörskapskurs arrangeras i samarbete med SV 
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Juni 

- Deltagande vid Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstämma i Stockholms distrikt 
 
Augusti 

- Teaterturné  
 
September 

- Utbildning inom efterfrågat område, i samarbete med SV. 
 
Oktober  

- Nätverksträffar arrangeras på fyra platser i länet (nätverksträffsveckan)   
 
November/december 

- Förberedelser inför det kommande verksamhetsåret och föreningarnas årsmöten.  

 

 

Kulturplan 
Kulturplan för 2016 - 2018 antagen av distriktsstämman 2016-04-09 
 

Bakgrund 

Gävleborgs bygdegårdsdistrikt har idag 55 bygdegårdsföreningar.  
  
Syfte med en kulturplan 

Att utveckla kulturverksamheten i bygdegårdsföreningarna. 
 

Nulägesanalys 

Av distriktets medlemsföreningar har 34 föreningar en Kulturansvarig. Det är en ökning med 
nio stycken från år 2014. De flesta föreningar bedriver någon form av kulturverksamhet. Det 
kan vara amatörkultur eller olika former av scenkonst. Detta sker oftast i samarbete med 
tillexempel teaterföreningar, Studieförbundet Vuxenskolan eller LRF.  
Den årliga Kulturveckan – utlyst av BR, ger ett flertal olika kulturaktiviteter, dessa kan man se 
på BRs hemsida. 
 

Mål 
● att alla föreningar ska ha en Kulturansvarig  
● att föreningarna ordnar någon form av kulturarrangemang under Kulturveckan 

 

Metod 

● kontakta samtliga föreningar som saknar Kulturansvarig och även alla föreningar där 
samma person innehar flera funktioner 

● upprätta och hålla kontakter med Folkteatern Gävleborg, Riksteatern/länets 
teaterföreningar, Studieförbundet Vuxenskolan, LRF, olika friteatrar och med 
konstföreningar i länet 

● ge stöd och hjälp i att ordna kulturaktiviteter, tillexempel genom utskick av aktuella 
erbjudanden 

● erbjuda intresserade att åka på Utbudsdagen, som årligen arrangeras av 
Bygdegårdrörelsen och Riksteatern 
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Medverkande 

Styrelsen för Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt. 
Bygdegårdsföreningarna i distriktet. 
Kulturansvarig på Bygdegårdarnas Riksförbund. 
Externa samarbetspartners efter behov och intresse. 
 

 


